Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030 (2030 Agenda)

17. eesmärk. Tugevdada tegevuskava rakendamise meetodeid ja taaselustada säästva
arengu alane ülemaailmne partnerlus (Strengthen the means of implementation and
revitalize the global partnership for sustainable development)

Rahalised vahendid
17.1 Suurendada siseriiklike vahendite kaasamist, sealhulgas arenguriikidele rahvusvahelist
abi andes, et suurendada riikide maksukogumisalast suutlikkust.
17.2 Arenenud riigid täidavad täielikult ametliku arenguabi andmise kohustused, sealhulgas
paljude arenenud riikide võetud kohustus anda ametlikust arenguabist/kogurahvatulust 0,7%
arenguriikidele ja 0,15–0,2% vähim arenenud riikidele; ametliku arenguabi doonorriikidel
palutakse kaaluda ametlikust arenguabist/kogurahvatulust vähemalt 0,2% andmist vähim
arenenud riikidele.
17.3 Kaasata erinevatest allikatest pärit täiendavad finantsvahendid arenguriikide
toetamiseks.
17.4 Aidata arenguriikidel saavutada pikaajaline võlgade teenindamise stabiilsus
kooskõlastatud tegevusega, mille eesmärk on toetada vastavalt vajadusele võlgade
finantseerimist, vähendamist ja restruktureerimist ning vähendada suure võlakoormusega
riikide välisvõlga, et leevendada võlgade tagasimaksmisega seotud probleeme.
17.5 Võtta vastu ja rakendada investeeringuid toetavad süsteemid vähim arenenud riikides.

Tehnoloogia
17.6 Tugevdada Põhja-Lõuna, Lõuna-Lõuna ja kolmepoolset piirkondlikku rahvusvahelist
koostööd teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas; suurendada teadmiste jagamist
vastastikku kokkulepitud tingimustel, sealhulgas olemasolevate mehhanismide vahelise
parema koostöö abil, eelkõige ÜRO tasandil, ja ülemaailmse tehnosiirde hõlbustamise
mehhanismi abil.
17.7 Toetada keskkonnaohutute tehnoloogiate arendamist ja soodustingimustel siiret,
tutvustamist ja levitamist arenguriikides vastavalt kahepoolsetele kokkulepetele.
17.8 Võtta 2017. aastaks täielikult kasutusele tehnoloogiapank ja vähim arenenud riikide
teadustöö-, tehnoloogia- ja innovatsioonialase suutlikkuse suurendamise mehhanismid ning
edendada võimalusi avardava tehnoloogia, eelkõige info- ja sidetehnoloogia kasutamist.

Suutlikkuse suurendamine
17.9 Suurendada rahvusvahelist toetust, et tõhusalt ja sihipäraselt suurendada arenguriikide
suutlikkust ja toetada riiklikke säästva arengu eesmärkide rakenduskavasid, sealhulgas PõhjaLõuna, Lõuna-Lõuna ja kolmepoolse koostöö kaudu.

Kaubandus
17.10 Toetada Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames üldist, reeglitel põhinevat, avatud,
mittediskrimineerivat ja õiglast mitmepoolset kaubandussüsteemi, viies muu hulgas lõpule
Doha arengukava raames toimuvad läbirääkimised.
17.11 Suurendada oluliselt eksporti arenguriikidest, seades eelkõige eesmärgiks
kahekordistada 2020. aastaks vähim arenenud riikidest pärit ekspordi osakaalu ülemaailmses
ekspordis.
17.12 Tagada vähim arenenud riikidele õigeaegselt püsiv tollimaksu- ja kvoodivaba turulepääs
kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni otsustega, tagades muu hulgas, et vähim
arenenud riikidest imporditud kaupade suhtes kohaldatavad sooduspäritolureeglid on
arusaadavad ja lihtsad ning toetavad turulepääsu.

Süsteemiküsimused
Tegevuspoliitiline ja institutsiooniline sidusus
17.13 Tugevdada ülemaailmset
kooskõlastamise ja sidususe abil.

makromajanduslikku

stabiilsust

tegevuspoliitikate

17.14 Suurendada säästvat arengut käsitlevate tegevuspoliitikate vahelist sidusust.
17.15 Tunnustada iga riigi poliitilist ruumi ja õigust kehtestada tegevuspoliitikad vaesuse
kaotamiseks ja säästva arengu saavutamiseks.

Mitme sidusrühma vaheline partnerlus
17.16 Tugevdada säästva arengu ülemaailmset partnerlust, mida täiendab mitme sidusrühma
vaheline partnerlus, mis koondab ja jagab teadmisi, tehnoloogilisi ja rahalisi vahendeid, et
toetada säästva arengu eesmärke kõikides riikides, eelkõige arenguriikides.
17.17 Ergutada ja propageerida tõhusaid avaliku sektori, avaliku ja erasektori ja
kodanikuühiskonna
partnerlusi,
kasutades
nende
kogemusi
ja
vastavaid
finantseerimiskavasid.

Andmed, seire ja aruandlus
17.18 Suurendada 2020. aastaks toetusi arenguriikide, sealhulgas vähim arenenud riikide ja
väikeste arenevate saareriikide suutlikkuse suurendamiseks, et muuta palju lihtsamalt
kättesaadavaks kvaliteetsed, õigeaegsed ja usaldusväärsed andmed sissetulekute, soo,
vanuse, rassi, rahvuse, rändeseisundi, puude, geograafilise asukoha ja muude riigi jaoks
oluliste tunnuste lõikes.
17.19 Kasutada olemasolevaid algatusi, et töötada 2030. aastaks välja näitajad säästva arengu
saavutamisel tehtud edusammude mõõtmiseks (lisaks sisemajanduse kogutoodangule) ning
tugevdada arenguriikide statistiliste andmete kogumise suutlikkust.

